
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti, 26.05.2011 
      Nr. 31/552 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
din zilele de 24, 25, şi 26 mai 2011 

    
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  

24 mai 2011, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Daniel Buda,  
Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, 
Carmen Axenie, Tudor Alexandru Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Ciprian 
Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Adrian Gurzău, Ruxandra Florina 
Jipa, Silvestru Mircea Lup, András-Levente Máte, Ciprian Nicolae Nica, Eugen 
Nicolicea, Andi Sorin Pandele, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel 
Ştirbeţ şi Gabriel Nicolescu-Tiţa. 

Domnul deputat Mihail Boldea a fost înlocuit de către domnul deputat Stroian 
Toader. 

În zilele de 25 şi 26 mai 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne 
deputaţi:  

Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache,  
Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Mihail Boldea, Tudor Alexandru Chiuariu, 
Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea 
Grosaru, Adrian Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, 
András-Levente Máte, Ciprian Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Andi Sorin Pandele, 
Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Nicolescu-Tiţa. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Daniel Buda. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară, PLx 322/2011 –  fond; 
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2. Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale; 
PLx 100/2011 - fond 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; Plx 217/2011 - fond 

4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Plx 
112/2011 - fond 

5. Proiectul de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal; PLx 336/2011– fond 

6. Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(2¹) al art.94 din Legea 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei; Plx 96/2010 – fond 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 5 din Titlul I al Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 
şi a Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali; Plx 248/2011 – fond 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
penală; Plx 496/2010 – fond 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Codului de 
Procedură Civilă cu toate modificările şi completările ulterioare; Plx 612/2010 
– fond 

10. Proiectul de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării; 
PLx 622/2011 – fond 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii; Plx 823/2010 – fond 

12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în 
domeniul sănătăţii, titlul VI, Efectuarea prelevării şi transplantul de organe, 
ţesuturi şi celule de origine umană, în scop terapeutic, Capitolele I şi II; Plx 
821/2010 – fond 

13. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr.179/2005 
privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi 
educaţie democratică; Plx 628/2009 – fond 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.106/2008 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare 
lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit; Plx 251/ 2010 – 
fond 

15. Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (17) al art.48 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
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administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 
şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali; PLx 571/2010 – fond 

16. Proiectul de Lege privind vânzarea locuinţelor aflate în administrarea Societăţii 
Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R.-S.A." actualilor chiriaşi; PLx 729/2010 – 
fond 

17. Proiectul de Lege pentru completarea art.12 alin.(1) din Legea nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale; PLx 
772/2010 – fond 

18. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă; Plx 774/2010 – fond 

19. Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov; Plx 
349/2011 – fond 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011,  Plx 209/2011 – aviz; 

21. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, PLx 243/2011 –  aviz; 

22. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, PLx 245/2011–  aviz 

23. Proiectul de Lege privind sistemele de agricultură practicate în România; PLx 
246/2011 - aviz 

24. Propunerea legislativă pentru completarea anexei la Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, Plx 247/2011– aviz; 

25. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul 
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, Plx 
249/2011 - aviz; 

26. Propunerea legislativă privind stimularea înfiinţării de creşe şi grădiniţe private,  
Plx 250/2011 - aviz; 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de 
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, Plx 251/2011 
- aviz; 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole 
nr.566/2004; Plx 252/2011 -  aviz; 

29. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 
privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare, Plx 
253/2011 -  aviz; 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, publicată în M.Of nr.927 din Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. 
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Nr.112 din 06 Februarie 2004 ), cu modificările şi completările ulterioare, Plx 
254/2011-  aviz; 

31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Plx 255/2011-  
aviz; 

32. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, modificată în M.Of. nr.941 din 941 din 29 Decembrie 
2003 (rectificată şi republicată), cu modificările şi completările ulterioare; Plx 
256/2011 – aviz 

33. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.260 din 04/11/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren sau inundaţiilor; Plx 257/2011 - aviz 

34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/1995 
privind asigurările şi reasigurările în România; Plx 258/2011 - aviz 

35. Propunerea legislativă privind regimul special maritim; Plx 259/2011 - aviz 
36. Propunerea legislativă pentru stimularea înfiinţării de întreprinderi micro, mici 

şi mijlocii în mediul rural, în domeniul producţiei agroalimentare; Plx 260/2011 
- aviz 

37. Propunerea legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere; Plx 261/2011 - aviz 

38. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.4 al anexei nr.IX, 
Reglementări specifice personalului care ocupă funcţii de demnitate publică şi 
personalului care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică, din 
Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice; Plx 263/2011 - aviz 

39. Propunerea legislativă "Legea profesiei de jurnalist"; Plx 264/2011 - aviz 
40. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 

privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 
psihotrope; Plx 265/2011 - aviz 

41. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri; Plx 
266/2011 - aviz 

42. Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap; PLx 267/2011 - aviz 

43. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 
de energie; PLx 268/2011 - aviz 

44. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal; PLx 269/2011 – aviz 

45. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor 
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nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.757/10.XI.2008; Plx 270/2011 – aviz 

46. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de 
locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din 
fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat; Plx 271/2011 – aviz 

47. Propunerea legislativă privind modificarea art.9, art.19 alin.(4), art.22 alin.(1), 
art.23, art.II alin.(1) şi alin.(2) şi abrogarea art.21 din Legea nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.744/2 nov.2009; Plx 276/2011 – 
aviz 

48. Propunerea legislativă privind producerea şi comercializarea făinii, pâinii şi 
produselor de panificaţie; Plx 278/2011 – aviz 

49. Propunerea legislativă privind standardele de cost în domeniul diagnosticului 
clinic de laborator; Plx 279/2011 – aviz 

50. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii; Plx 280/2011 – aviz 

51. Propunerea legislativă privind modificarea Codului fiscal; Plx 281/2011 – aviz 
52. Propunerea legislativă privind restituirea sumelor reţinute în mod abuziv 

persoanelor fără copii; Plx 282/2011 – aviz 
53. Propunerea legislativă privind modificarea art.18), art.19) şi art.20) din Legea 

nr.356/2001 din 10/07/2001; Plx 283/2011 – aviz 
54. Propunerea legislativă privind modificarea art.3 alin.(3) şi alin.(4) din Legea 

nr.356/2001 din 10/07/2001; Plx 284/2011 – aviz 
55. Propunerea legislativă privind completarea articolului 45 din Legea nr.85/2003, 

Legea minelor; Plx 285/2011 – aviz 
56. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.48² Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; 
Plx 318/2011 – aviz 

57. Propunerea legislativă privind completarea OUG nr.100/2008 pentru 
completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale; Plx 319/2011 – aviz 

58. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului; Plx 320/2011 – aviz 

59. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 
privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri; Plx 321/2011 – 
aviz 

60. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al 
patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea Europeană 
şi România, semnat la Bruxelles, la 8 aprilie 2011 şi la Bucureşti, la 1 aprilie 
2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi 
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România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009; PLx 324/2011 – 
aviz 

61. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de 
lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiar-bugetare; PLx 326/2011 – aviz 

62. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în 
localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie - august 2010; PLx 
327/2011 – aviz 

63. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată; PLx 328/2011 
– aviz 

64. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România; PLx 329/2011 – aviz 

65. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici; PLx 330/2011 – aviz 

66. Proiectul de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică; PLx 
331/2011 – aviz 

67. Scrisoarea domnului deputat Dumitru Chiriţă prin care doreşte să i se precizeze 
dacă şi în ce condiţii poate încheia contracte cu persoane juridice în calitate de 
consilier juridic, nr. 31/508/18.05.2011 

68. Sesizarea domnului deputat Eugen Nicolicea prin care solicită sancţionarea 
domnului deputat Victor Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, nr.31/324/19.04.2011 

69. Adresa Secretarului General prin care a transmis Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi scrisoarea Institutului pentru Politici Publice referitoare la 
situaţia a doi deputaţi, Ciprian Florin Luca şi Vasile Berci, care au fost surprinşi 
în timp ce votau pentru alţi colegi parlamentari, nr. 31/215/21.03.2011 

70. Solicitarea din partea Grupului parlamentar al deputaţilor independenţi 
referitoare la reluarea votului la Proiectul de Punct de vedere al Biroului 
permanent al Camerei Deputaţilor cu privire la neconstituţionalitatea 
prevederilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 8/2011, nr.31/391/9.05.2011 

71. Scrisoarea din partea Grupului parlamentar al PSD prin care sesizează o situaţie 
apărută în şedinţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din data de  
3 mai 2011, nr. 31/392/9.05.2011 

 
       Şedinţa Comisiei a început cu dezbaterea propunerii legislative de la punctul 7, în 
fond pe ordinea de zi, referitoare la modificarea articolului 5 din Titlul I al Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 
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privind statutul aleşilor locali (Plx 248/2011), în comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. Membrii Comisiei 
au hotărât cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru proxima şedinţă. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 65, în avizare pe ordinea de zi, 
referitor la modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (PLx 330/2011), membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate  de 
voturi (4 voturi împotrivă şi o abţinere), amânarea dezbaterilor, cu precizarea că se va 
înainta Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare pentru ca şi Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi să se poată pronunţa, în fond, asupra acestui proiect 
de lege, împreună cu Comisia pentru administraţie, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 
 La punctul 67 de pe ordinea de zi, referitor la scrisoarea domnului deputat 
Dumitru Chiriţă prin care doreşte să i se precizeze dacă şi în ce condiţii poate încheia 
contracte cu persoane juridice în calitate de consilier juridic, (nr. 31/508/18.05.2011), 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru proxima şedinţă. 

La punctul 68 de pe ordinea de zi, referitor la sesizarea domnului deputat 
Eugen Nicolicea prin care solicită sancţionarea domnului deputat Victor Paul Dobre, 
preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, (nr.31/324/19.04.2011), 
membrii Comisiei juridice au hotărât să înainteze Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor un punct de vedere, prin care să i se sugereze domnului preşedinte al 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Victor Paul Dobre, respectarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

La punctul 69 de pe ordinea de zi, referitor la adresa Secretarului General prin 
care a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi scrisoarea Institutului 
pentru Politici Publice referitoare la situaţia a doi deputaţi, Ciprian Florin Luca şi 
Vasile Berci, care au fost surprinşi în timp ce votau pentru alţi colegi parlamentari, 
(nr. 31/215/21.03.2011) membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor pentru proxima şedinţă. 

La punctul 70 de pe ordinea de zi, referitor la solicitarea din partea Grupului 
parlamentar al deputaţilor independenţi referitoare la reluarea votului la Proiectul de 
Punct de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor cu privire la 
neconstituţionalitatea prevederilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 8/2011, 
(nr.31/391/9.05.2011), membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
analizat documentaţia transmisă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să înainteze Biroului permanent o adresă în care se 
precizează că nu este de competenţa Comisiei interpretarea regulamentului, evidenţa 
şi regularitatea cutumelor parlamentare şi identificarea procedurii valabile şi legale în 
cazul în care votul exprimat în cadrul Biroului permanent al Camerei Deputaţilor este 
finalizat cu un număr egal de voturi între voturile “pentru” şi voturile “contra”. 
Comisia pentru regulament are în domeniul de activitate această competenţă.  
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La punctul 71 de pe ordinea de zi, referitor la scrisoarea din partea Grupului 
parlamentar al PSD prin care sesizează o situaţie apărută în şedinţa Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci din data de 3 mai 2011 (nr. 31/392/9.05.2011), membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au analizat documentaţia transmisă de 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
să înainteze Biroului permanent o adresă în care se menţionează faptul că nu se 
pronunţă cu privire la caracterul unei hotărâri a Camerei Deputaţilor, competenţa 
în acest sens revenind Curţii Constituţionale a României, conform prevederilor art. 27, 
alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, republicată. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarele iniţiative legislative: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii 
având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul 
bugetar; PLx 84/2011 – fond 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca 
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar; PLx 
493/2009 – fond 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii 
având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul 
bugetar; PLx 297/2010 – fond 

4. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca 
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar; PLx 
453/2010 – fond 

5. Propunerea legislativă privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului 
de acces la vot al cetăţenilor; Plx 153/2010 – fond 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.260 din Legea 
nr.31/1990 republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. 
nr.43/2010; Plx 286/2011 – fond 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.260 din Legea 
nr.31/1990 republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. 
nr.43/2010; Plx 287/2011 – fond Propunere legislativă pentru modificarea 
alin.(12) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, aşa cum a fost modificată 
prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010; Plx 288/2011 – fond 
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8. Propunerea legislativă de modificare a alin.(2) al art.260 din Legea nr.31/1990 
republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010; Plx 
289/2011 – fond 

9. Propunerea legislativă de modificare a alin.(1) al art.260) din Legea nr.31/1990 
republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV, din O.U.G. nr.43/2010; Plx 
290/2011 – fond 

10. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) şi (4) ale art.253 din Legea 
nr.31/1990 republicată; Plx 291/2011 – fond 

11. Propunerea legislativă pentru completarea art.252 din Legea nr.31/1990 
republicată; Plx 292/2011 – fond 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea art.252 din Legea nr.31/1990 
republicată; Plx 293/2011 – fond 

13. Propunerea legislativă de modificare a articolului 291 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; Plx 
294/2011 – fond 

14. Propunerea legislativă de modificare a articolului 270² din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; Plx 
295/2011 – fond 

15. Propunerea legislativă de abrogare a articolului 270¹ din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; Plx 
296/2011 – fond 

16. Propunerea legislativă de modificare a articolului 260 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; Plx 
297/2011 – fond 

17. Propunerea legislativă de abrogare a articolului 259 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 298/2011 – fond 

18. Propunerea legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 299/2011 – fond 

19. Propunerea legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 300/2011 – fond 

20. Propunerea legislativă de modificare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, 
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Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 301/2011 – fond 

21. Propunerea legislativă de completare a articolului 253 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 302/2011 – fond 

22. Propunerea legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 303/2011 – fond 

23. Propunerea legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 304/2011 – fond 

24. Propunerea legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 305/2011 – fond 

25. Propunerea legislativă de modificare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 306/2011 – fond 

26. Propunerea legislativă de modificare a articolului 228 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 307/2011 – fond 

27. Propunerea legislativă de completare a articolului 226 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 308/2011 – fond 

28. Propunerea legislativă de completare a articolului 224 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 309/2011 – fond 

29. Propunerea legislativă de completare a articolului 224 alin.(2) din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; Plx 310/2011 – fond 

30. Propunerea legislativă de completare a articolului 203 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 311/2011 – fond 
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31. Propunerea legislativă de completare a articolului 72 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale; Plx 312/2011 – fond 

32. Propunerea legislativă privind modificarea Secţiunii 3 - Întâmpinarea, 
Art.201), alin.(1) - Comunicarea întâmpinării din Codul de procedură civilă; 
Plx 313/2011 – fond 

33. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.129 alin.(5) - 
Secţiunea 4 - Reprezentarea părţilor în judecată - Renunţarea la mandat şi 
revocarea mandatului din Codul de procedură civilă; Plx 314/2011 – fond 

34. Propunerea legislativă privind modificarea Secţiunii 4 - Reprezentarea părţilor 
în judecată - Conţinutul mandatului Art.86); Plx 315/2011 – fond 

35. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.88 alin.(1) - 
Secţiunea 4 - Reprezentarea părţilor în judecată - Renunţarea la mandat şi 
revocarea mandatului din Codul de procedură civilă; Plx 316/2011 – fond 

36. Propunerea legislativă pentru modificarea art.40 din Codul de procedură civilă 
a Capitolului I - Judecătorul. Incompatibilitatea; Plx 317/2011 – fond 

 
Supusă la vot, anexa la ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 
 Lucrările Comisiei au început cu dezbaterea iniţiativelor legislative, în fond, de 
pe anexa la ordinea de zi. 

La punctul 1, în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a 
proiectului de lege, care să fie înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

La punctul 2, în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a proiectului 
de lege, care să fie înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

La punctul 3, în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de respingere a proiectului 
de lege, în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La punctul 4, în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de lege, 
în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

La punctul 5, în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o proximă şedinţă. 

La punctele 6-32, în fond pe anexa la ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel 
Buda a solicitat votarea în bloc a iniţiativelor legislative, întrucât vizau modificarea 
aceleiaşi legi. În urma supunerii la vot, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere a propunerilor legislative, care să 
fie înaintat Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

La punctele 33, 34, 35, 35 şi 37,  în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, întocmirea unui singur raport de 
respingere a iniţiativelor legislative. 
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Anexa la ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Daniel Buda a propus 
revenirea la iniţiativele legislative de pe ordinea de zi a Comisiei. 

La punctul 1, în fond pe ordinea de zi, au luat cuvântul, în calitate de invitaţi 
domnul ministru Cătălin Predoiu, din partea Ministerului Justiţiei, domnul Horaţiu 
Nicolae Dumbravă, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, doamna Livia 
Doina Stanciu, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, domnul Constantin 
Sima, preşedintele Asociaţiei Procurorilor din România, doamna Mona Pivniceru, 
preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din România, doamna Gabriela Victoria Bârsan, 
preşedintele Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, doamna Lavinia Curelea, preşedintele Secţiei Civile şi de Proprietate 
Intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna Viorica Costiniu, judecător şi 
preşedinte de onoare al Asociaţiei Magistraţilor din România şi domnul Alexandru 
Şerban, judecător la Consiliul Superior al Magistraturii,  

Domnul preşedinte Daniel Buda a reamintit, atât invitaţilor cât şi membrilor 
Comisiei, că lucrările asupra acestui proiect de lege au fost întrerupte la şedinţa 
precedentă, cu precizarea că membrii Comisiei trebuie să stabilească modalitatea prin 
care se va realiza acest lucru, alegând totodată între avizul conform şi avizul 
consultativ pe care trebuie să îl dea Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cu rugămintea 
ca cele trei instituţii invitate să găsească o soluţie de compromis în această problemă, 
domnul preşedinte Daniel Buda a dat cuvântul domnului ministru Cătălin Predoiu. 

Cu privire la natura avizului, domnul ministru Cătălin Predoiu a considerat că 
dacă se păstrează avizul conform, acest lucru va fi în coliziune cu prevederile 
Constituţiei întrucât aceasta stabileşte clar cine hotărăşte promovarea judecătorilor  în 
sistemul judiciar, şi anume Consiliul Superior al Magistraturii. Domnia sa a precizat 
de asemenea că Ministerul Justiţiei susţine proiectul în forma aprobată de Guvern 
întrucât consideră că acest proiect îmbunătăţeşte substanţial transparenţa şi eficienţa 
promovării la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, lărgind în mod evident prerogativele 
şi implicarea judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în acest proces. 
Domnul ministru a adăugat că proiectul în forma transmisă prevede această extindere 
a prerogativelor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în procesul de promovare pe 
marginea Constituţiei respectând natura, esenţa, scopul şi finalitatea Consiliului 
Superior al Magistraturii.  

Domnul preşedinte Horaţiu Dumbravă a precizat că nu crede că este util să 
aducă atingere Constituţiei României prin avizele conforme, considerând de altfel 
nenatural ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se transforme în organ de numire a 
judecătorilor din moment ce, în fapt, atribuţiile acesteia sunt de a înfăptui justiţia. 
Domnia sa a reamintit că atribuţiile legate de carieră şi disciplină aparţin Consiliului 
Superior al Magistraturii, deşi evaluarea profesională ar trebui să fie realizată de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Doamna preşedinte Livia Doina Stanciu a insistat asupra faptului că doreşte ca 
rezultatele activităţii desfăşurate de către comisiile constituite la nivelul fiecărei secţii 
a instanţei supreme, şi care de altfel sunt supuse cenzurii membrilor colegiului de 
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conducere a Înaltei Curţi, să se materializeze într-un aviz conform deoarece din punct 
de vedere al Curţii Supreme în raport cu activitatea laborioasă de evaluare şi de 
verificare a pregătirii profesionale a candidaţilor, activitate derulată de judecătorii 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi în raport cu activitatea complexă 
desfăşurată de însuşi colegiul de conducere al instanţei supreme ar fi nejustificat ca 
aceste activităţi desfăşurate de un număr de 14 judecători supremi să nu fie 
concretizate într-un aviz conform ci doar într-un aviz consultativ. Domnia sa a 
adăugat că înlocuirea noţiunii de aviz consultativ cu cea de aviz conform a fost doar 
pentru a da greutate componentei profesionale pe care o evaluează judecătorii 
instanţei supreme. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a menţionat că nu doreşte să arbitreze această 
problemă şi a propus ca promovarea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se 
realizeze prin concurs, întrucât la instanţele inferioare aceasta este modalitatea de 
promovare. 
 Doamna preşedinte Mona Pivniceru a explicat că există o soluţie legală la 
problema discutată, şi anume prevederile articolului 125 din Constituţia României 
care prevăd că propunerile de numire şi promovare se fac de către Consiliul Superior 
al Magistraturii. Domnia sa a adăugat că singura misiune a Consiliului este de a 
organiza în mod transparent procedurile după care se derulează examenul, garantând 
în acest fel şi legalitatea şi corectitudinea examenului. În situaţia în care Consiliul ar 
deveni şi examinator şi-ar excede atribuţiilor conferite de lege. 
 Domnul judecător Alexandru Şerban a atras atenţia asupra faptului că acordarea 
de către colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avizului conform 
ar fi neconstituţională. 
 Doamna deputat Ruxandra Florina Jipa a fost de acord cu opinia doamnei Mona 
Pivniceru şi a accentuat faptul că trebuie găsită o soluţie pentru a se accede la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie pe criterii de competenţă, menţionând de altfel că, 
Consiliul Superior al Magistarturii nu poate acorda calificative şi nu poate face trierea 
judecătorilor candidaţi la promovarea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, întrucât 
este o instituţie de rang inferior. De altfel, Consiliul Superior nu se poate transforma în 
examinator acest lucru nefiind prevăzut în Legea 317/2004, republicată,  privind 
Consiliul Superior al Magistraturii. 
 Domnul preşedinte Constantin Sima a insistat asupra faptului că, în această 
situaţie, Consiliul Superior este organul care asigură independenţa magistraţilor şi cel 
care hotărăşte asupra promovării acestora. Domnia sa a propus să se consacre pe hârtie 
un text care să pună în pagină ceea ce spunea doamna preşedinte Livia Stanciu, ca 
examinarea şi verificarea judecătorilor să se realizeze de către Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie şi asupra promovării să se pronunţe şi să decidă Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
 Doamna preşedinte Gabriela Victoria Bârsan a explicat că avizul conform este 
înglobat în conţinutul hotărârii de promovare, promovarea fiind atributul exclusiv al 
Consiliului Superior. Domnia sa a menţionat de asemenea că acesta emite acte 
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administrative iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dă un aviz cu privire la calitatea 
profesională a candidaţilor, acest aviz neputând fi facultativ ci doar conform. 
 Doamna preşedinte Livia Doina Stanciu a formulat un amendament la articolul 
52³ în sensul adăugării următorului text: Consiliul Superior al Magistraturii poate 
respinge motivat, în cadrul hotărârii de admitere sau de respingere a candidaturii, 
avizul conform emis de colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.   
 Domnul judecător Alexandru Şerban a dorit să menţioneze că avizul conform, 
potrivit doctrinei, trebuie să fie cerut de organul care emite actul iar opinia pe care o 
conţine este obligatorie pentru organul care l-a cerut. Din acest punct de vedere  
domnia sa a apreciat că o astfel de reglementare nu este constituţională. În proiectul de 
lege în forma iniţiatorului, la articolul 52³ alineatul 4, se regăseşte o astfel de 
prevedere ca cea propusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în sensul ca pentru 
fiecare candidatură depusă, plenul Consiliului să adopte o hotărâre prin care admite 
sau respinge motivat promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a decis să amâne luarea unei hotărâri în ceea ce 
priveşte avizul conform, înaintând reprezentanţilor celor trei instituţii juridice 
rugămintea de a găsi o soluţie de comun acord, şi i-a informat că va avea în vedere 
promovarea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe bază de concurs. 
 Doamna Viorica Costiniu a precizat că sunt două aspecte deosebit de 
importante şi anume miza mare pentru promovarea la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi faptul că în situaţia unei audieri, actualul Consiliu a refuzat să ducă o 
procedură legală la bun sfârşit punând judecătorii candidaţi într-o postură jenantă. 
 Domnul preşedinte Horaţiu Dumbravă a precizat că subliniază atributul de 
autoritate cu rol administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi că este de 
acord că evaluarea profesională nu poate fi atribuită Consiliului deoarece în caz 
contrar, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi-ar ieşi din rolul său constituţional de 
înfăptuire a justiţiei. A reamintit de asemenea că în calitate de reprezentant al 
Consiliului, susţine în continuare proiectul de lege în forma convenită cu Ministerul 
Justiţiei. 
 Doamna preşedinte Gabriela Victoria Bârsan a precizat că rolul constituţional al 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu are nicio legatură cu promovarea judecătorilor, şi 
că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu ar încălca Constituţia dacă s-ar implica în 
promovarea judecătorilor, şi a insistat să nu se confunde autoritatea judecatorească cu 
Consiliul Superior al Magistraturii. Domnia sa a adăugat de asemenea că nu este de 
acord ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să dea recomandări facultative. 
 Domnul ministru Cătălin Predoiu a menţionat că este de părere că alineatul 2 al 
articolului 125 din Constituţia României este clar în sensul în care prevede că 
promovarea judecătorilor este de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii 
acesta având puterea să decidă asupra promovabilităţii sau nu a judecătorilor. Domnia 
sa a considerat că dacă această putere este ştirbită de un aviz conform sau nu, se aduce 
atingere Constituţiei României. 
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 Domnul preşedinte Daniel Buda a decis amânarea cu o săptămână a dezbaterilor 
şi  a insistat ca reprezentanţii celor trei instituţii să ajungă la un punct de vedere unitar, 
precizând de asemenea că, în caz contrar, soluţia alternativă va fi aceea de promovare 
prin concurs. Domnia sa a solicitat de altfel Ministerului Justiţiei formularea unor 
amendamente care să reglementeze promovarea pe bază de concurs. 
 Domnul ministru Cătălin Predoiu a explicat că nu este de acord cu această 
variantă şi va susţine în continuare proiectul de lege în forma adoptată de Guvern. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a decis încheierea discuţiilor asupra acestui 
punct, urmând ca şedinţa Comisiei juridice să continue cu discutarea iniţiativelor 
legislative rămase pe ordinea de zi. 
 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu avizarea 
iniţiativelor legislative de pe ordinea de zi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 20 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 21 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 22 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 23 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 24 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 25 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 26 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 27 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 28 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 29 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 30 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 31 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 32 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 33 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
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La propunerea legislativă prevăzută la punctul 34 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 35 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 36 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 37 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 38 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 39 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 40 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 41 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 42 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 43 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 44 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 45 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 46 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 47 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 48 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 49 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 50 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 51 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 52 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 53 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 54 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

 16



La propunerea legislativă prevăzută la punctul 55 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 56 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 57 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 58 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 59 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 60 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 61 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 62 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 63 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 64 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 66 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu dezbaterea 
iniţiativelor legislative în fond, pe ordinea de zi. 

La punctul 6, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii 
legislative. 
 La punctul 8, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor cu o săptămână. 

La punctul 9, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă), întocmirea unui raport de respingere a 
propunerii legislative. 
 La punctul 4, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor cu o săptămână. 

La punctul 5, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport suplimentar de respingere a 
proiectului de lege. 

La punctul 10, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de lege. 

La punctul 11, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de lege. 
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La punctul 12, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii 
legislative. 

La punctul 13, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

La punctul 14, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii 
legislative. 

La punctul 15, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de 
lege, împreună cu Comisia pentru administraţie, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 

La punctul 16, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

La punctul 17, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

La punctul 18, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
 La punctul 19, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor cu o săptămână. 
 Şedinţa Comisiei juridice a continuat cu dezbaterea proiectului de lege pentru 
punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care cuprind dispoziţii penale ( PLx 100/2011). 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Justiţiei, doamna Alina Mihaela Bica, secretar de stat, domnul 
Mihai Udroiu, judecător, doamna Viorica Simona Matei, judecător, doamna Alina Ion, 
consilier juridic şi domnul Radu Florin Geamănu, consilier juridic; din partea 
Consiliului Superior al Magistraturii, doamna Corina Voicu, judecător şi domnul 
deputat Marton Arpad. 

Pentru unitate terminologică cu proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a 
Legii 287/2009 privind Codul civil, membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de 
voturi, amendamentul Comisiei cu privire la titlul iniţiativei legislative. 

În aceeaşi ordine de idei, membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de 
voturi, amendamentul Comisiei cu privire la art. 1. 

Pentru a evita repetiţia membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
eliminarea art. 2. 

În urma dezbaterilor, amendamentele depuse de domnul deputat Adrian Gurzău 
la art. 5 alin. 1) şi 2) au fost respinse de către membrii Comisiei.

La art. 7, membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul 
formulat în timpul şedinţei de către doamna Alina Mihaela Bica, secretar de stat în 
cadrul Ministerul Justiţiei.
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Cu privire la art. 9 alin. (2), domnul Mihail Udroiu, reprezentantul Ministerului 
Justiţiei, a argumentat necesitatea adoptării amendamentului instituţiei pe care o 
reprezintă. Domnia sa a apreciat că limitarea la 2 ani a condamnărilor care constituie 
impedimente la acordarea amânării aplicării pedepsei sau suspendării executării 
pedepsei sub supraveghere constituie o dispoziţie mai severă în raport cu 
reglementarea actuală. Introducerea pentru situaţiile tranzitorii a unei astfel de limitări, 
ce nu operează nici sub imperiul legii vechi şi nici sub imperiul legii noi, constituie o 
reglementare ce ridică probleme de constituţionalitate atât în raport cu principiul 
neretroactivităţii legii penale cât şi în raport cu principiul egalităţii în faţa legii. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul 
Ministerului Justiţiei la art. 9 alin. (2). 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat explicaţii cu privire la art. 15 alin. 
(2), apreciind că nu se justifică trimiterea la Codul penal din 1969.
 Domnul deputat Marton Arpad a apreciat că regimul suspendării condiţionate a 
executării pedepsei prevăzut la art. 15 alin. (2) ar trebui să fie stabilit conform noului 
Cod penal deoarece acesta este mai favorabil. 

Doamna Alina Mihaela Bica, secretar de stat în cadrul Ministerul Justiţiei, a 
susţinut forma adoptată de Senat la art. 15, alin. (2) întrucât noul Cod penal nu mai 
prevede suspendarea executării pedepsei ca formă de executare. Domnia sa a precizat 
că aceasta a fost înlocuită de alte modalităţi de executare precum suspendarea sub 
supraveghere, neaplicarea pedepsei şi amânarea pedepsei. 

Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a apreciat că aceste modificări conduc la 
interpretări ale actului justiţiei. 
 Domnul deputat Marton Arpad a propus înlocuirea sintagmei suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei cu sintagma prevăzută în noul Cod penal 
suspendarea sub supraveghere atât în cuprinsul art. 15 alin. (2), cât şi în cuprinsul art. 
16.  
 Domnul Mihail Udroiu, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei, a explicat 
faptul că eliminarea art. 20 şi art. 21 alin. (1) propusă de domnul deputat Marton 
Arpad ar putea duce la inconsecvenţe în aplicarea sancţiunilor noului Cod penal 
pentru fapte săvârşite în perioada în care era vechiul Cod penal în vigoare 
 Având în vedere punctele de vedere exprimate, domnul preşedinte Daniel Buda 
a solicitat amânarea votului Comisiei asupra art. 15 alin. (2). 
 Domnul deputat Marton Arpad a propus eliminarea art. 16 alin. (1). 
 Cu privire la art. 16, doamna Alina Mihaela Bica, secretar de stat în cadrul 
Ministerul Justiţiei, a precizat că textul are scopul reglementării unei retroactivităţi 
exprese a legii. Domnia sa a explicat faptul că art. 16 alin. (1) se referă la situaţia de 
care beneficiază condamnatul până la îndeplinirea termenului de încercare stabilit prin 
hotărârea de condamnare. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat art. 16 alin. (1) în forma 
amendată de către Senat. 
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 Şedinţa a continuat cu analiza amendamentului formulat de către Ministerul 
Justiţiei la art. 21 alin. (2). Domnul Mihail Udroiu, judecător în cadrul Ministerului 
Justiţiei, a precizat că stabilirea duratei măsurii educative privative de libertate la 20 
de ani este o opţiune de politică penală a legiuitorului, atrăgând atenţia asupra faptului 
că aceasta contravine orientărilor şi recomandărilor actuale existente pe plan 
internaţional în materia sancţionării minorilor.  

Membrii Comisiei au adoptat amendamentul Ministerului Justiţiei la art. 21 
alin. (2). 

Domnul Mihail Udroiu, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei, a susţinut 
eliminarea alin. (4) al art. 21, motivând acest amendament prin faptul că păstrarea în 
vigoare a formei adoptate de Senat ar conduce la supraîncărcarea penitenciarelor 
pentru majori care vor trebui să preia aproximativ 480 de tineri cărora li se va înlocui 
pedeapsa închisorii cu executarea într-un penitenciar a măsurii educative a internării 
într-un centru de detenţie. 
 Domnul deputat Ciprian Nica a solicitat mai multe explicaţii cu privire la 
sintagma infracţiuni de serviciu utilizată în art. 4 lit. (b) din Legea nr.22/1969 privind 
angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu 
gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice. 
Domnia sa a apreciat că sintagma respectivă este mult prea generală, întrebând şi care 
este patrimoniu la care face referire art. 4 lit. (a). 
 Domnul Mihail Udroiu, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei, a explicat ce 
se înţelege prin infracţiuni de serviciu. 
 Pentru exemplificarea tipurilor de infracţiuni de serviciu, domnul deputat 
Marton Arpad a făcut trimitere la Titlul V, Capitolul 2 din Codul penal cu titlul 
Infracţiuni de serviciu. 
 Domnul deputat Ciprian Nica a atras atenţia asupra lit. g) a art. 4 din Legea 
nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor 
publice. Domnia sa a apreciat că se încalcă prezumţia de nevinovăţie a gestionarilor 
publici care vor suspendaţi din funcţie sau care nu vor fi angajaţi odată ce a fost pusă 
în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute la 
alin.1. În plus, domnia sa a întrebat cum se face reparaţia imaginii, dar şi a 
prejudiciilor materiale pe care le suferă o persoană care a fost declarată nevinovată. 
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a fost de acord cu argumentele domnului 
deputat Ciprian Nica, apreciind că acţiunea de suspendare din funcţie sau de refuz la 
angajare reprezintă aplicarea unei sancţiuni înainte de pronunţarea unei decizii 
judecătoreşti.  
 Domnul Gheorghe Gabor a apreciat că textul lit. g) a art. 4 intenţionează să 
protejeze angajatorul. 
 Doamna Alina Mihaela Bica, secretar de stat în cadrul Ministerul Justiţiei, a 
precizat că punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea vreuneia dintre 
infracţiunile prevăzute la alin.1 se face doar în două cazuri: arestare şi trimiterea în 
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judecată. Domnia sa a apreciat faptul că textul lit. g) a art. 4 nu îşi propune să 
sancţioneze gestionarul asupra căruia există suspiciuni că a săvârşit anumite 
infracţiuni, ci să stabilească care sunt incompatibilităţile dintre calitatea de gestionar şi 
o categorie de fapte.  
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a declarat că angajatorul poate fi expus 
unei situaţii în care odată declarată nevinovăţia gestionarului, acesta să ceară 
despăgubiri de la angajator pentru prejudiciile aduse. Domnia sa a apreciat că 
gestionarul şi angajatorul trebuie trataţi cu aceeaşi monedă. 
 Domnul deputat Ciprian Minodor Dobre a precizat că trebuie făcută o 
departajare foarte clară între gestionarii din sectorul public şi gestionarii din sectorul 
privat. 
 Domnul deputat Ciprian Nica a atras atenţia asupra faptului că se încalcă 
dreptul constituţional legat de prezumţia de vinovăţie. În plus, domnia sa a precizat că 
statul (mai precis tot contribuabilii) este cel care va plăti prejudiciile aduse unui 
gestionar suspendat din funcţie şi implicat câţiva ani în procese. 
 Având în vedere argumentele aduse, doamna Alina Mihaela Bica, secretar de 
stat în cadrul Ministerul Justiţiei, a precizat că se impune eliminarea tuturor 
incompatibilităţilor din sistemul public, inclusiv incompatibilităţile legate de 
magistraţi. Domnia sa a apreciat că gestionarul din sectorul public este responsabil de 
gestionarea resurselor financiare ale instituţiei în care lucrează, fiind şi un vector de 
imagine.  
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise 
lucrările şedinţei din 24 mai 2011.  

 
Lucrările Comisiei au continuat în data de 25 mai 2011, cu dezbaterea pe 

articole a punctului 2 de pe ordinea de zi.  
 Domnul viepreşedinte Bogdan Ciucă a condus lucrările şedinţei din data de 25 
mai 2011. 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Justiţiei, doamna Alina Mihaela Bica, secretar de stat, domnul 
Mihai Udroiu, judecător, doamna Viorica Simona Matei, judecător, doamna Alina Ion, 
consilier juridic şi domnul Radu Florin Geamănu, consilier juridic; din partea 
Consiliului Superior al Magistraturii, doamna Corina Voicu, judecător şi domnul 
deputat Marton Arpad.
 Cu privire la art. 37, domnul deputat Bogdan Ciucă a întrebat care sunt situaţiile 
concrete la care se referă textul, exprimându-şi îngrijorarea legată de pedepsirea unor 
acţiuni de înstrăinare de bunuri care constituie garanţie, acţiuni care nu mai sunt 
reglementate drept infracţiuni în noul Cod civil. Domnia sa a propus verificarea 
tuturor tipurilor de garanţii care sunt reglementate în noul Cod civil şi în Codul de 
procedură civilă. 
 Doamna Alina Mihaela Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a precizat 
că art. 10 la care este făcută trimitere în art. 37 face referiri la un alt tip de garanţii. 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
art. 37 în forma amendată de Senat. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a apreciat că exprimarea din art. 26 este prea 
generală şi permite interpretarea textului, propunând reformularea art. 26. Domnia sa a 
atras atenţia asupra emiţătoarelor folosite pentru vânătoare, dar şi asupra telefoanelor 
mobile care sunt considerate tot emiţătoare. 
 Domnul deputat Gheorghe Gabor a precizat că nu este de acord cu utilizarea 
sintagmei “emiţătoare radio” din art. 26 deoarece, în opinia dânsului, deţinerea de 
astfel de emiţătoare nu reprezintă infracţiune, ci doar utilizarea acestora pentru 
interceptarea ilegală a unor convorbiri. Domnia sa a propus reformularea textului 
astfel încât să se pună accentul pe activitatea de interceptare clandestină. 
 Doamna Alina Mihaela Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a declarat 
că legislaţia în domeniu (Decretul 340/1981 privind regimul emiţătoarelor 
radioelectrice, publicat în Buletinul Oficial nr.92 din 27 noiembrie 1981) 
reglementează foarte clar care sunt tipurile de emiţătoare pentru care se impune 
obţinerea de autorizaţie de deţinere eliberată de Ministerul Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale, fiind vorba de emiţătoarele radio-electrice. Domnia sa a 
precizat că scopul acestor reglementări este de a evita posibilitatea interceptărilor 
clandestine pe teritoriu României, art. 26 nefăcând referire la emiţătoarele cu 
frecvenţă scurtă, folosite în diferite activităţi, inclusiv pentru vânătoare, deoarece 
acestea nu necesită obţinerea unei autorizaţii de deţinere. 
 Domnul deputat Marton Arpad şi-a exprimat acordul cu privire la argumentele 
aduse de domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă, propunând reformularea art. 26. 
 În urma dezbaterilor, doamna Alina Mihaela Bica, secretar de stat în Ministerul 
Justiţiei, a precizat că este de acord cu reformularea textului art. 26 astfel încât să fie 
clarificate problemele semnalate în timpul şedinţei Comisiei. 
 Membrii Comisiei au hotărât amânarea votului asupra art. 26 pentru o şedinţă 
ulterioară. 
 Dezbaterile au continuat cu analizarea textelor art. 30 din proiectul de lege 
pentru punerea în aplicare a Codului penal referitore la modificarea Legii nr. 12/1990. 
 Domnul deputat Marton Arpad a propus eliminarea lit. h) şi lit. i) a art. 1 din 
Legea nr. 12/1990, deoarece prevederile acestor litere nu mai reprezintă contextul 
economic actual al României, fiind reglementări păstrate din perioada imediat 
următoare socialismului.  
 În urma dezbaterilor, doamna Alina Mihaela Bica, secretar de stat în Ministerul 
Justiţiei, a precizat că este de acord cu eliminarea lit. h) şi lit. i) a art. 1 din Legea nr. 
12/1990. 
 Membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, eliminarea lit. h) şi lit. 
(i) a art. 1 din Legea nr. 12/1990. 
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a atras atenţia asupra utilizării sintagmei 
“activităţi comerciale”, solicitând înlocuirea acesteia pe tot parcursul articolului cu 
sintagma introdusă de noul Cod civil. 
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 Cu privire la eliminarea lit. o) a art. 1 din Legea nr. 12/1990, în urma 
dezbaterilor şi a argumentelor reprezentantului Ministerului Justiţiei, domnul deputat 
Marton Arpad şi-a retras amendamentul de păstrare a lit. o). 
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a propus reformularea lit. f) a art. 1 din 
Legea 12/1990 pentru că textul se referă la activităţile comerciale specifice comerţului 
din anii ‘90, comerţ aflat sub influenţa restricţiilor impuse de regimul comunist.  
 Domnia sa a propus verificarea lit. e) a art. 1 din Legea 12/1990 în scopul 
armonizării cu prevederile noului Cod civil. 
 Cu privire la lit. g) a art. 1 din Legea 12/1990, domnul vicepreşedinte Bogdan 
Ciucă a propus reformularea textului pentru clarificarea exprimării şi evitarea 
posibilelor situaţii de interpretare a legii. 
 Doamna Alina Mihaela Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, şi-a 
exprimat acordul de a reanaliza şi reformula textele lit. e), f) si g) ale art. 1 din Legea 
12/1990, urmând să prezinte noile texte într-o şedinţă ulterioară. 
 Dezbaterile au continuat cu analizarea lit. j) a art. 1 din Legea 12/1990  
referitoare la sancţionarea neexpunerii la vânzare a mărfii existente pe stocul unui 
agent comercial. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a apreciat că România nu poate legifera 
prevederi care nu se mai pot aplica contextului economic actual, prevederile lit. j) a 
art. 1 din Legea 12/1990, făcând referire la activităţi considerate drept infracţiuni în 
regimul socialist.  
  Domnul deputat Marton Arpad a apreciat că reformularea lit. j) a art. 1 din 
Legea 12/1990 trebuie să aibă în vedere faptul că anumiţi agenţi comerciali ar putea 
sustrage de la vânzare o anumită cantitate de marfă pentru a creşte artificial preţurile. 

Cu privire la lit. j) şi k) ale art. 1 din Legea 12/1990, domnul deputat Bogdan 
Ciucă a apreciat faptul că Legea Concurenţei prevede explicit care sunt situaţiile în 
care un agent economic poate fi sancţionat pentru concurenţă neloială. Domnia sa a 
precizat că deciziile şi strategiile manageriale nu trebuie îngrădite pentru a putea fi 
menţinut un mediu economic funcţional. 

Domnul deputat Adrian Gurzău a atras atenţia asupra suprataxelor solicitate de 
către supermarketuri pentru expunerea la raft, dar şi asupra posibilităţii de reţinere a 
mărfii în depozitele supermarketurilor. 

Doamna Corina Voicu, judecător al Consiliului Superior al Magistraturii, a 
precizat că neexpunerea la vânzare se poate transforma în vânzare preferenţială, 
conducând la discriminarea unor agenţi economici sau unor cumpărători. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a apreciat exagerate îngrijorările exprimate de 
doamna Corina Voicu, propunând amânarea votului asupra lit. j) şi k) ale art. 1 din 
Legea 12/1990 pentru o şedinţă ulterioară. 

Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a considerat că menţinerea interdicţiilor 
exprimate prin textele lit. j) şi k) ale art. 1 din Legea 12/1990 ar pune în pericol 
desfăşurarea liberă a meseriei de comerciant. 
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Domnul deputat Gheorghe Gabor a propus examinarea ca un tot unitar a lit. j) şi 
k) ale art. 1 din Legea 12/1990 astfel încât să fie pedepsiţi marii speculatori. 

Doamna Corina Voicu, judecător al Consiliului Superior al Magistraturii, a fost 
de acord cu argumentele domnului deputat Gheorghe Gabor, precizând că marii 
angrosişti pot duce la deficit pe piaţă pentru o categorie de produse datorită acţiunilor 
de neexpunere spre vânzare. 

Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a atras atenţia asupra unor categorii de 
produse care devin mai valoroase după o perioadă de la producerea propiu-zisă, dând 
exemplu telemeaua. Domnia sa a apreciat că în astfel de situaţii nu poate fi dovedită 
intenţia comerciantului, nefiind vorba de o infracţiune. 

Doamna Alina Mihaela Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, şi-a 
exprimat acordul de a reanaliza şi reformula textele lit. j) şi k) ale art. 1 din Legea 
12/1990, urmând să prezinte noile texte într-o şedinţă ulterioară. 

Domnul deputat Gabriel Andronache a precizat că susţine forma actuală a lit. b) 
a art. 1 din Legea 12/1990 pentru că vânzarea ambulantă reprezintă o problemă în 
comunităţile din România, iar deciziile autorităţilor locale nu sunt întotdeauna 
respectate. 

Cu privire la lit. b) a art. 1 din Legea 12/1990, domnul deputat Bogdan Ciucă a 
formulat un amendament. 

Membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, amendamentul 
domnului deputat Bogdan Ciucă. 

Cu privire la lit. c) a art. 1 din Legea 12/1990, domnul deputat Gheorghe Gabor 
a întrebat dacă textul face referire la trocul de produse. 

Doamna Alina Mihaela Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a precizat 
că lit. c) a art. 1 din Legea 12/1990 este corelată cu dispoziţiile Legii Concurenţei cu 
privire la societăţile comerciale afiliate.  

Domnul deputat Aurel Vainer a amintit că în teoria comerţului modern este 
folosit conceptul de vânzări cu plată, dând câteva exemple în acest sens. Domnia sa a 
sugerat că cei responsabili cu reformularea articolelor analizate în cadrul şedinţei 
trebuie să aibă în vedere teoriile moderne de marketing. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a declarat închise lucrările şedinţei Comisiei, 
menţionând că acestea vor fi reluate după încheierea întâlnirii cu delegaţia din 
Indonezia. 

 
Lucrările şedinţei Comisei au continuat cu analizarea lit. k) a art. 1 din Legea 

12/1990. 
Domnul deputat Bogdan Ciucă a propus reformularea sau eliminarea lit. k) a 

art. 1 din Legea 12/1990, întrucât capitalismul nu prevede limite pentru adaosuri 
comerciale. Domnia sa a precizat că este nevoie să fie identificate produsele 
strategice, dacă acestea există, în care Guvernul stabileşte operatorilor economici 
adaosurile maxime. 
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Cu privire la art. 2 alin. (2) din Legea 12/1990, domnul deputat Bogdan Ciucă a 
întrebat dacă se creează vreo dificultate în cazul în care nu sunt menţionate toate 
organele constatatoare.  

Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a apreciat că art. 2 alin. (2) din Legea 
12/1990 ar trebui menţionate toate organele constatatoare. 

Domnul Radu Florin Geamănu, consilier juridic în cadrul Ministerului Justiţiei, 
a precizat că în O.G. 2/2001 prevede noţiunea de agent constatator generic, nu explică 
concret care organe fac constatarea. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a întrebat dacă în acest moment mai există 
sintagma de organul controlului financiar, considerând că este vorba de o sintagmă 
folosită doar înainte de 1989. 

Domnul Radu Florin Geamănu, consilier juridic în cadrul Ministerului Justiţiei, 
a precizat că în instituţiile publice se desfăşoară un audit - un control financiar intern.  

Domnul deputat Bogdan Ciucă a apreciat că organul de control financiar intern 
nu poate să constate contravenţiile, propunând eliminarea acestei sintagme din textul 
art. 2 alin. (2) din Legea 12/1990. Domnia sa a propus înlocuirea enumerării de organe 
constatatoare prin sintagma care sunt prevăzute prin legi speciale.

Domnul Radu Florin Geamănu, consilier juridic în cadrul Ministerului Justiţiei, 
a confirmat faptul că organul de control financiar intern nu poate să constate 
contravenţii. 

Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a atras atenţia asupra faptului că unele 
instituţii publice enumerate la art. 2 alin. (2) din Legea 12/1990 pot fi reorganizate sau 
desfiinţate, propunând o formulare mai generală a organelor de control. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a apreciat faptul că folosirea termenului de 
contravenţie fără specificarea explicită a tipurilor de contravenţii la care se referă art. 
2 alin. 2) din Legea 12/1990, conduce la confuzii cu privire la organele abilitate să 
constate contravenţii. 

Domnul deputat Marton Arpad a fost de acord cu argumentele prezentate de 
domnul deputat Bogdan Ciucă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea votului asupra art. 
2 alin. (2) din Legea 12/1990 pentru o şedinţă ulterioară. 
 Cu privire la art. 4 din Legea 12/1990, domnul deputat Bogdan Ciucă a solicitat 
explicaţii în legătură cu confiscarea bunurilor care au servit sau au fost destinate să 
servească la săvârşirea contravenţiilor stabilite anterior. 

Domnul deputat Marton Arpad a apreciat că art. 4 din Legea 12/1990 nu este 
suficient de clar, dând un exemplu în care organul constatator decide să aplice măsura 
complementară de confiscare a bunurilor care au servit sau au fost destinate să 
servească la săvârşirea acesteia. 

Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a apreciat că măsura complementară de 
confiscare ar trebui aplicată în funcţie de prejudiciu adus de către agentul comercial. 
Domnia sa a precizat că un agent comercial are posibilitatea să conteste în instanţă 
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decizia de confiscare a bunurilor care au servit sau au fost destinate să servească la 
săvârşirea contravenţiei. 

Domnul Radu Florin Geamănu, consilier juridic în cadrul Ministerului Justiţiei, 
a atras atenţia asupra Ordonanţei 2 din 2001 care stabileşte categoriile de contravenţii 
şi situaţiile în care acestea sunt aplicate. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a propus eliminarea art. 4 din Legea 12/1990 
deoarece pericolul social pe care îl reprezintă contravenţia este redus. Domnia sa a 
formulat un amendament de abrogare a art. 4 din Legea 12/1990, apreciind că amenda 
contravenţională este o sancţiune suficientă - raportat la prejudiciu adus de către 
agentul comercial  

Domnul deputat Marton Arpad şi-a exprimat acordul cu privire la propunerea 
de eliminare a art. 4 din Legea 12/1990, invocând alin. (2) a art. 112 din noul Cod 
penal care prevede confiscarea unor bunuri a căror valoare este echivalentă cu 
prejudicial adus. Domnia sa şi-a exprimat nemulţumirea că art. 4 din Legea 12/1990 
nu aduce astfel de prevederi suplimentare. 

Doamna Viorica Matei, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei a apreciat că  
măsura complementară a confiscării trebuie păstrată întrucât art. 4 din Legea 12/1990 
se referă la bunuri care au servit contravenţiei, care provin din urma acesteia sau au 
fost confecţionate special pentru săvârşirea ei. 

Doamna Corina Voicu, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei, a fost de acord 
cu amânarea votului pe marginea art. 4 din Legea 12/1990, amintind că există în 
dezbatere un proiect de lege care reglementează contravenţiile. 

Domnul deputat Ciprian Minodor Dobre a precizat că în cazul în care un agent 
economic face contrabandă, acţiuni speculative sau comerţ în locuri nepermise şi 
achiziţionează un autoturism din veniturile provenite astfel, domnia sa a apreciază 
justificată masura specială de confiscare a autoturismului. În aceeaşi ordine de idei, 
domnia sa a propus menţinerea art. 4 din Legea 12/1990 în forma actuală. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a reiterat faptul că amenda contravenţională şi 
interzicerea comerţului în zona nepermisă reprezintă măsuri suficiente de sancţionare 
a agentului comercial respectiv. 

Domnul deputat Marton Arpad a făcut o diferenţiere între cazurile penale mai 
grave şi mai puţin grave. În cazurile grave un judecător hotărăşte care este măsura 
complementară contravenţiei. Domnia sa a amintit că art. 4 din Legea 12/1990 se 
referă la cazuri mai puţin grave pentru că activităţile comerciale care pot implica 
contravenţii sunt cele reglementate şi aprobate de Comisie în articolele anterioare art. 
4 din Legea 12/1990  . 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a solicitat menţionarea expresă a organelor care 
pot aplica confiscarea bunurilor care au servit sau au fost destinate să servească la 
săvârşirea contravenţiei. 

Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a apreciat că măsura complementară a 
contravenţiei are ca scop prevenţia. 
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Domnul deputat Ciprian Minodor Dobre a atras atenţia că nu există o cale 
separată de acţionare în justiţie a măsurii speciale de confiscare, cale mai rapidă de 
rezolvare a cazului. Domnia sa a propus indisponibilizarea bunurilor în vederea 
confiscării, cu menţiunea ca organul constatator să fie obligat, în termen de 5 zile, să 
prezinte judecătorului motivarea confiscării. 

Domnul deputat Tudor Panţâru a precizat că art. 4 din Legea 12/1990 trebuie să 
prevadă explicit faptul că instanţa este cea care are ultimul cuvânt în punerea în 
aplicare a confiscării bunurilor. 

Cu privire la art. 4 din Legea 12/1990, membrii Comisiei au hotărât amânarea 
votului pentru o şedinţă ulterioară. 
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a declarat închise lucrările Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 25 mai 2011. 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 26 mai 2011 cu dezbaterea iniţiativelor 
legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond şi care vor fi incluse pe ordinea de zi 
a proximei şedinţe.
 
 
 
 
                PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
                 Daniel BUDA                                             Gabriel ANDRONACHE 
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